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        جلنة املؤمترات
ــرة الـــــسنتني        ــدة لفتـــ ــؤمترات واجتماعـــــات األمـــــم املتحـــ   جـــــدول مـــ

٢٠١١-٢٠١٠   
    

  مذكرة من األمانة العامة    
  

  إضافة    
، وردت بعــد ٢٠١٠تتــضمن هــذه اإلضــافة معلومــات مــستوفاة عــن اجتماعــات عــام   

املـنقح  وسيـصدر مـشروع اجلـدول       ). باخلط الـداكن  تظهر   (A/AC.172/2010/2صدور الوثيقة   
  .٢٠١٠أغسطس / يف آب٢٠١١ عام  املزمع عقدها يفجتماعاتااللمؤمترات ول
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  ٢٠١٠ لعام املتحدة األمم واجتماعات مؤمترات جدول  - ألف 
  )٢٠١٠ أبريل/يف نيسان(
  

  )٢٠١٠(التاريخ   اجلهاز  
مكـــــــان 
  مرات االنعقاد )أ(اخلدمات املقدمة  األعضاء  االنعقاد

ــالتطورات يف  فريــق اخلــرباء   - ٨١  احلكــوميني املعــين ب
ــسلكية   ــات واالتـــــصاالت الـــ ــدان املعلومـــ ميـــ

ــدويل    ــن ال ــياق األم ــدورة والالســلكية يف س ، ال
 ٥٨/٣٢قـــــرارات اجلمعيـــــة العامـــــة [الثالثـــــة 

 ]٦٤/٢٥ و ٦٣/٣٧ و

٢٥-٢١ 
 يونيه/حزيران

  ش  خ١٥ جنيف
 )س ن ر ص ع ف(

  _ ت

ورة اللجنة االستـشارية املـستقلة للمراجعـة، الـد          - ٨٥
 ]٦١/٢٧٥قرار اجلمعية العامة [شرة االع

  ش  خ٥ نيويورك مايو/ أيار٢١-١٩
 )ن ر(

أربــــــــع دورات يف  _ ت
 السنة

           

ــة      - ١١٩ ــدورة التنظيمي ــسيق، ال ــامج والتن ــة الربن ــرار[جلن  ق
) ٤٠-د (٢٠٠٨اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  

 ]٣١/٩٣وقرار اجلمعية العامة 

  ش  ح٣٤ نيويورك  أبريل/ نيسان٢٩
 )س ن ر ص ع ف(

دورة واحدة يف السنة - ت

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، الـدورة         - ١٢٠
ــشرون   ــسادسة والعـ ــة الـ ــس  [الوزاريـ ــرارات اجمللـ قـ
 ،)٥٥-د (١٨١٨االقتـــــــــصادي واالجتمـــــــــاعي 

 ]١٩٩٤/٢٦  و،)٦٣-د (٢٠٨٩ و

  ش  ح١٣ بريوت مايو /أيار ٢٠-١٧
 )ن ع ف(

لدورة واحـــــدة كـــــ  - ت
 سنتني

اجلمعيــة العامــة، اللجنــة اخلامــسة، الــدورة املــستأنفة   - ١٢١
 ]امليثاق[

  ش  ح١٩٢ نيويورك مايو/أيار ٢٨-٣
 )س ن ر ص ع ف(

   م م ت

           

ــة يف     - ١٢٢ ــتعراض احلالـ ــة السـ ــية اإلقليميـ ــة الدراسـ احللقـ
 األقاليم غـري املتمتعـة بـاحلكم الـذايت يف إطـار العقـد             

قرارا اجلمعية  [اء على االستعمار     الثاين للقض  الدويل
 ]٦٤/١٠٦  و٥٤/٩١العامة 

ــا، مايو /أيار ٢٠-١٨ نوميــــــــ
ــدونيا كاليـ
 اجلديدة

  ش  ح٢٨
 )س فن (

دورة واحدة يف السنة - ت



 

 

A
/A

C
.172/2010/2/A

dd.1 
 

3 
10-34000 

  )٢٠١٠(التاريخ   اجلهاز  
مكـــــــان 
  مرات االنعقاد )أ(اخلدمات املقدمة  األعضاء  االنعقاد

الــدويل املعــين بقــضية فلــسطني  األمــم املتحــدة مــؤمتر   - ١٢٣
  ]٦٤/١٨  و٦٤/١٧قرارا اجلمعية العامة [
 

  مايو/أيار ٢٧-٢٥
  
 

  اسطنبول
  
 

   ح١٩٢
  
 

  ش
  ) فن ع(

 ش

  ت
  
 

-  

برنامج األمم املتحدة للبيئة، جلنة املمثلني الـدائمني،          - ١٤٧
ــة    مقــرر جملــس [االجتمــاع احلــادي عــشر بعــد املائ

 ] ١٩/٣٢اإلدارة 

  ش )هـ( نريويب يونيه/حزيران ١٥
 )س ن ر ص ع ف(

أربعـــة اجتماعـــات يف - ت
 السنة

احلاصـلة  لتطورات  فريق اخلرباء احلكـوميني املعـين بـا         - ١٥٤
يف ميـــــدان املعلومـــــات واالتـــــصاالت الـــــسلكية    

 ةبعـ اروالالسلكية يف سياق األمن الـدويل، الـدورة ال    
ــة   [واألخـــــرية ــرارات اجلمعيـــــة العامـــ  ٥٨/٣٢قـــ

  ]٦٤/٢٥  و٦٣/٣٧ و

  ش  خ١٥ نيويورك يوليه/ متوز١٦-١٢
 )س ن ر ص ع ف(

   - ت

ــدة،      - ١٦٠ ــم املتحـــ ــسابات األمـــ ــي حـــ جملـــــس مراجعـــ
قرار اجلمعية العامة   [العادية الرابعة والستون     الدورة
 )]١-د (٧٤

  ش  خ٣ نيويورك يوليه / متوز٢١-١٩
 )ن ص ف(

دورة واحدة يف السنة - ت

قــرار اجلمعيــة [جلنــة املــؤمترات، الــدورة املوضــوعية    - ١٧٥
 ]  باء٤٣/٢٢٢العامة 

ــسطس /آب ٣٠  –أغــــــــ
 سبتمرب/أيلول ٣

  ش  ح٢١ نيويورك
 )س ن ر ص ع ف(

  - ت

ــارة والتنميـــــــة،    - ١٨٤ ــاد، جملـــــــس التجـــــ األونكتـــــ
قــرار اجلمعيــة   [ة واخلمــســــونبعاسالــ الــدورة

ــة  ــاد  ) ١٩-د (١٩٩٥العامـــ ــرار األونكتـــ وقـــ
 )] ٥-د( ١١٤

 / أيلــــــــــــــــول٢٨-١٥
 سبتمرب 

  ش  ح١٤٨ جنيف
 )س ن ر ص ع ف(

دورة واحــــــــدة يف  _ ت
 السنة

ئمني، برنامج األمم املتحدة للبيئة، جلنة املمثلني الـدا         - ١٨٩
مقـــرر جملـــس [االجتمــاع الثـــاين عــشر بعـــد املائــة    

 ] ١٩/٣٢اإلدارة 

  ش )ج( نريويب سبتمرب/أيلول ١٤
 )س ن ر ص ع ف(

أربعـــة اجتماعـــات يف - ت
 السنة

ــدورة الت     - ٢٢٤ ــسالح، ال ــة نــزع ال قــرار [نظيميــة هيئ
 ] ١٠/٢-اجلمعية العامة دإ

 /تـــــــشرين الثـــــــاين ١٨
 نوفمرب

  ش ح١٩٢ نيويورك
 )ع فس ن ر ص (

دورة واحــــــــدة يف  م ح ت
 السنة
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  )٢٠١٠(التاريخ   اجلهاز  
مكـــــــان 
  مرات االنعقاد )أ(اخلدمات املقدمة  األعضاء  االنعقاد

برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة، جلنـــة املمـــثلني   - ٢٤٩
ــدائمني، االجتمــاع ال  ــث ال ــة   ثال ــد املائ عــشر بع

 ]١٩/٣٢مقرر جملس اإلدارة [

 /كــــــــــانون األول ١٥
 ديسمرب

  ش )هـ( نريويب
 )س ن ر ص ع ف(

ــات   _ ت ــة اجتماعـ أربعـ
 يف السنة

ة بعالـسا دة، الـدورة    جملس جامعـة األمـم املتحـ       - ٢٥٠
  ٣٠٨١قــــرار اجلمعيــــة العامــــة  [واخلمــــسون

 )] ٢٨-د(

 / تـــــشرين الثـــــاين  ٢٩
كـــــانون  ٢- نـــــوفمرب
 ديسمرب /األول

ــواال  كـــ
 ملبور

  ش  خ٢٨
 )ن ف(

دورة واحــــــــدة يف  _ ت
 السنة

جلنــــة منــــع اجلرميــــة والعدالــــة اجلنائيــــة، الــــدورة   - ٢٨٨
قـرار اجمللـس االقتـصادي      [ة  فنستأ املـ  عشرة التاسعة

 ]١٩٩٢/١واالجتماعي 

 / كـــــــــــــــــانون األول٣
 ديسمرب

  ش  ح٤٠ فيينا
 )س ن ر ص ع ف(

دورة واحدة يف السنة  - ت

ــسون    - ٢٩٢ ــة واخلمــ ــدورة الثالثــ ــدرات، الــ ــة املخــ جلنــ
 ٩قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي     [ة  فنستأامل
 ]١٩٩١/٣٩  و)١-د(

 / كـــــــــــــــــانون األول٢
 ديسمرب

  ش  ح٥٣ فيينا
 )س ن ر ص ع ف(

دورة واحدة يف السنة - ت

ــود كمــسامهة يف     - ٢٩٥ ــستوى املعق ــع امل االجتمــاع الرفي
ــوجي    ــوع البيول ــة للتن ــسنة الدولي ــة  [ال ــرار اجلمعي ق

 ]٦٤/٥٥٥املقرر  و٦٤/٢٠٣العامة 

  ش  نيويورك سبتمرب/ أيلول٢٢
 )س ن ر ص ع ف(

  )ز(م ح ت

ــتعراض الا - ٢٩٧ ــدم  رفيـــع املـــستوىالسـ ــيم التقـ لتقيـ
ة مـواطن الـضعف لـدى الـدول         احملرز يف معاجل  

اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة مـــن خـــالل تطبيـــق  
 اجلمعيـة   اقـرار  [استراتيجية موريشيوس للتنفيذ  

ــة واملقــــــــرر  ٦٤/١٩٩ و ٦٣/٢١٣ العامــــــ
٦٤/٥٥٥[ 

 / أيلـــــــــــــول٢٥-٢٤
 سبتمرب

  ش  ح١٩٥ نيويورك
 )س ن ر ص ع ف(

  )ز(م ح ت

اجتمــاع اجلمعيــة العامــة الرفيــع املــستوى املعــين    ٣١٣
قـــرار اجلمعيـــة [جلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة با

 )ط(]٦٤/١٧٩العامة 

  ش  ح١٩٥ نيويورك يونيه/ حزيران١٦
 )س ن ر ص ع ف(

  )ز(م ح ت
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  )٢٠١٠(التاريخ   اجلهاز  
مكـــــــان 
  مرات االنعقاد )أ(اخلدمات املقدمة  األعضاء  االنعقاد

ــة    ٣١٤ االجتمـــاع األول للـــدول األطـــراف يف اتفاقيـ
ــذخائر العنقوديــــة   ــرار اجلمعيــــة العامــــة   [الــ قــ

  )ب(]٦٤/٣٦

ــاين ١٢-٩ ــشرين الثـ  / تـ
  نوفمرب

فيينتيــــــــــان،
ــة الو مجهوري
الدميقراطيــــــة

  الشعبية

     ت  )س ن ر ص ع ف( 

الفريـــق العامـــل املفتـــوح بـــاب العـــضوية املعـــين    ٣١٥
ــة حقـــوق    ــاري التفاقيـ بوضـــع بروتوكـــول اختيـ
الطفل مـن أجـل إتاحـة إجـراء لتقـدمي البالغـات             

 وقــرار جملــس ٦٤/٢٤٥قــرار اجلمعيــة العامــة [
  ] ١١/١حقوق اإلنسان 

ــانون األول١٠-٦  / كـــ
  ديسمرب

  ش    جنيف
  )س ن ر ص ع ف(

      ت

 
 يف وختتلـف  املعنيـة،  اهليئة على الساري الداخلي النظام باختالف اجللسات وحماضر التحريرية الترمجة هبا توفر اليت اللغات وختتلف .املبينة باللغات الشفوية الترمجة توفر )أ( 

  .الداخلي النظام عليه ينص مما أقل االحتياجات هذه كانت إذا الفعلية االحتياجات باختالف املشاهبة واهليئات العاملة األفرقة بعض حالة
  .املتحدة لألمم العادية امليزانية عن ارجةاخل واردامل من املؤمترات خدمات متول )ب( 
  )).٣-د( ٨٠ األونكتاد قرار من ٩ الفقرة( األونكتاد أعضاء من املهتمة الدول جلميع مفتوح االشتراك باب )ج( 
  .ة فقط للجلسات العام  )د(  
 املتخصـصة،  وكاالهتـا  وأعـضاء  املتحـدة،  األمـم  يف األعـضاء  الـدول  مجيع عن ممثلني من الدائمني املمثلني جلنة تتألف ،١٩/٣٢ اإلدارة جملس مقرر من )ح( للفقرة وفقا )هـ( 

  .رجهاخا أو نريويب يف مقرهم كان سواء للبيئة، املتحدة األمم برنامج لدى املعتمدين األوروبية، واجلماعة
  .جللسات االستماع الشفوية فقط  )و(  
  .األوىل اللجنة وجلساتللجمعية العامة  العامة للجلسات حرفية حماضر توفري على العادة جرت  )ز(  
  .العامة اجلمعية مبوافقة رهناً  )ح(  
  .العامة للجمعية املخصصة املوارد من املؤمترات خدمات رتوفَّ  )ط(  

ــ  )ي(   ــرتني  ُي ــا إىل الفق ــة  ) ي(  و)ح (٤شار هن ــن الوثيق ــن   . A/AC.172/2009/CRP1م ــا أن االحتياجــات م ومب
يف عــام “ مــا تقتــضيه احلاجــة”حــدد بعــد، فــإن خــدمات املــؤمترات تــوفَّر للمحكمــتني علــى أســاس خــدمات املــؤمترات مل ُت

. رهتـا اخلامـسة والـستني      بشأن سري عمل النظام اجلديد إىل اجلمعية العامة يف دو          وسيقدم مكتب إقامة العدل تقريراً    . ٢٠١٠
  .وحينئذ، سيتم إعداد بيان عن اآلثار املترتبة على خدمات املؤمترات

  


	192 ح

